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Doe de provincie Music for life steunen! Maak je provinciebelasting digitaal!

Weggegooid geld. Dat vindt het Antwerpse provinciebestuur van de
kosten die het opsturen van een papieren belastingbrief met zich
meebrengt. Daarom lanceerde ze in maart als eerste provincie een
online belastingportaal. De provincie roept haar 650.000 gezinnen op
om zich ook daadwerkelijk te registeren.

"Het bestuur doet er nu zelfs een schepje bovenop: inwoners die
tussen 12 en 24 december kiezen voor een belastingbrief via e-mail,
Doccle of Zoomit, steunen meteen Music for Life. De provincie schenkt
een deel van de uitgespaarde kosten nl. 25 cent per registratie aan 25
goede doelen. Kiezen ze voor Doccle, dan verhoogt Doccle dit bedrag
tot 1 euro. Een win-winsituatie dus voor iedereen!" zegt Ludwig
Caluwé. Het enige wat ze daarvoor moeten doen is zich per gezin
éénmalig voor 31 december met eID of token te registreren op het
online belastingportaal:http://belastingen.provincieantwerpen.be

Foto: Ludwig Caluwé registreerde zich als eerste voor het digitale
aanslagbiljet in het bijzijn van de medewerkers van de dienst
Fiscaliteit. Copyright: ThinkSmart
Verder lezen

Wetenschapspark Universiteit Antwerpen breidt uit

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen stelde in het
auditorium van incubator Darwin in Niel een vooruitblik op de plannen
voor de nabije toekomst voor.

“Het wetenschapspark vond in 2013 een tweede adem met de bouw
van een vestigingsruimte voor universitaire spin-offs en jonge
ondernemingen. Sindsdien is er heel wat werk verzet. 2 jaar na de
opening zijn alle beschikbare kantoren en laboratoria volledig ingevuld.
Start-ups delen hier ervaringen met collega-ondernemers en vaak
kunnen ze er terugvallen op een netwerk van experten, een formule
die duidelijk aanslaat”, zo stelt Ludwig Caluwé.
Ook de andere gebouwen op het park, waaronder een
doorgroeigebouw dat zich richt op bedrijven die de incubator
ontgroeien, zijn volledig benomen. Wil het wetenschapspark nog
nieuwe bedrijven kunnen aantrekken, is het noodzakelijk te investeren
in bijkomende infrastructuur. “Concreet staan een bedrijfshal en een

nieuw kantoorgebouw op de planning, samen goed voor een
investering van om en bij de 5 miljoen euro”, zo gaat de gedeputeerde
verder.
Lees hier het persartikel
Verder lezen

Provincieraad buigt zich over budget 2018

Op 5 december startte de Antwerpse provincieraad de
budgetbesprekingen in het Bernarduscentrum. Het is de eerste
begroting na de afslanking van de provincie tot de grondgebonden
bevoegdheden waarbij ze zich zal profileren als streekmotor. Het
wegvallen van beleidsdomeinen cultuur, jeugd, sport en welzijn
impacteert het budget. De provincie Antwerpen stelt het vanaf 2018
met dertig miljoen euro minder.
Ondanks het wegvallen van 30 miljoen euro opcentiemen, kan de
provincie een positief budget voorstellen voor 2018, 2019 en
2020. Geen eenvoudige klus, want door het overhevelen van de
bevoegdheden sport, jeugd, cultuur, welzijn en gezondheid konden er
25 miljoen euro uitgaven geschrapt worden, maar de inkomsten
verminderden dus met 30 miljoen euro. "Gelukkig waren we

voorbereid en hebben we dat de voorbije jaren al
weggewerkt", benadrukt Ludwig Caluwé.
Lees hier het persartikel
Verder lezen

Vlot aan het werk over de grens dankzij GrensInfoPunten
In de Belgische provincie Antwerpen en Nederlandse provincie NoordBrabant zijn in 7 verschillende steden 9 GrensInfoPunten (GIP’s)
geopend. De GIP’s informeren grensarbeiders en werkgevers zodat ze
over de grens aan de slag kunnen en zo de regionale economie
versterken.

“Terwijl veel inwoners richting Hasselt, Antwerpen of Brussel de files
intrekken om er te gaan werken, liggen er soms arbeidskansen dichter
in de buurt voor het grijpen. Niet alleen in de eigen regio, maar
denken we maar aan de economisch bloeiende regio’s net over de
grens richting Eindhoven, Tilburg, Breda, Roosendaal of Bergen-opZoom. Een gedegen informatievoorziening via de grensinfopunten
maakt een grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit van burgers, en ook
bedrijven in onze provincie mogelijk", aldus Ludwig Caluwé.
De verschillende GrensInfoPunten zijn terug te vinden op de
site http://www.grensinfopunt.eu/.
Verder lezen
Lees hier "CD&V pakt discriminatie grensarbeiders aan"

Diva licht tipje van sluier op
De werken aan het diamantmuseum DIVA gaan de laatste rechte lijn
in. Vanaf mei volgend jaar moet het nieuwe museum volledig
gebruiksklaar zijn. “We hebben een paar nachten doorgewerkt deze

week, maar we zijn blij dat het gelukt is en dat mensen tot 8 januari al
eens kunnen komen kijken naar dit eerste deel”, zegt directeur Jeroen
Martens. DIVA vervangt zowel het vroegere Diamantmuseum aan het
Astridplein als het zilvermuseum Sterckshof in Deurne.

"Iets meer dan een jaar na aanvang van die grootse werken, kunnen
we vandaag één gebouwdeel reeds openen voor het publiek. Een hele
prestatie gezien de historische context en de noden van een modern
museum. Het ruikt nog naar verf, maar de ingerichte inkomhal, de
nieuwe museumshop, de bibliotheek en de lichte vergaderzalen
ademen toch al de sfeer van een echt museum", meent Ludwig
Caluwé.
Het eerste kunstwerk dat nu al in het museum te zien is, is Frozen
Morning Light van Rob en Jaap Thalen.
Lees hier de toespraak

Creatief Antwerpen Netwerkt!

De provincie Antwerpen ondersteunen de creatieve industrie als
partner in Antwerp Powered by Creatives, een samenwerkingsplatform
binnen de provincie Antwerpen dat de meerwaarde van de creatieve
industrie wil uitdragen.

"Op Creatief Antwerpen Netwerkt ontmoeten ondernemers en
creatieve professionals elkaar. Hier worden meetings vastgelegd,
handdrukken uitgewisseld en zaadjes voor succesvolle joint ventures
geplant", meent Ludwig Caluwé.
Lees hier de toespraak
Verder lezen

Musical over geothermie is populairste communicatieproject

Het geothermieproject, STEM voor geothermie’, het onderwijsproject
rond de geothermieboringen op de Molse Balmatt-site kwam tot stand
dankzij een provinciale subsidie van 35.450 euro. Zij kregen de
publieksprijs wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Vlaamse
Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten met maar liefst
750 van de 3.500 uitgebrachte stemmen.
'OntSTEMd' is een musical voor (en grotendeels ook door) jongeren
tussen 10 en 13 jaar. Het wil hen sensibiliseren om een STEM richting
te overwegen (Science, Technologie, Engineering en Mathematics). Op
een spannende en ludieke manier wordt door middel van
filmfragmenten en live muziektheater de jeugd ondergedompeld in de
technologie en energie van de toekomst.

Flex-it wint Kick-off Mini-ondernemingen Antwerpen

Woensdag 29 november werd de aftrap gegeven voor een nieuw
schooljaar mini-ondernemeningen.
Heel wat jong Antwerps ondernemerstalent verzamelde in Schouwburg
Luchtbal voor de Kick-off/Persvoorstelling 2017. 24 deelnemende
teams toonden hun zelfgemaakte promotiefilmpje en verrasten
supporter en sympathisant met een ravissante pitch.
Mini-onderneming Flex-it van AvAnt provinciaal Onderwijs Antwerpen
was het uiteindelijk die de 1ste prijs mocht ontvangen van de jury,
vertegenwoordigd door experten van provincie Antwerpen, BNP
Paribas Fortis en Stad Antwerpen. Flex-it zet de telefoonhouder op de
markt om ons het leven makkelijker te maken.

Benieuwd naar hun activiteiten? Bekijk dan hier hun promotiefilmpje.

Gezocht: deelnemers voor de Week van de Korte Keten
In 2018 organiseren de Vlaamse provincies samen met VLAM van 26
mei tot 3 juni 2018 de Week van de Korte Keten. De Dienst
Landbouw- en Plattelandsbeleid is het aanspreekpunt voor het
programma in de provincie Antwerpen. Tijdens de Week van de Korte
Keten willen zij consumenten op verschillende manieren laten
kennismaken met tal van lokale hoeve- en streekproducten.
Jij kan meedoen aan de Week van de Korte Keten door samen met
andere producenten, gemeente en/of verenigingen een evenement
rond lokale hoeve- en streekproducten te organiseren. Meer info
Unieke en innovatieve projecten kunnen een financiële steun krijgen
van de provincie Antwerpen. Enkel plaatselijke verenigingen kunnen
tot 1 februari 2018 een project indienen in de subsidiekorf landbouw of
platteland.



www.provincieantwerpen.be/subsidiekorflandbouw
www.provincieantwerpen.be/subsidiekorfplatteland

ATV filmt in Essen
ATV trekt elke weekdag de straat op en ontdekt wat er leeft in de
Antwerpse gemeentes, van interviews met lokale handelaars tot het in
de bloemetjes zetten van de meest geliefde buurtbewoners.
De laatste week van november brachten Jelle Cleymans en Abigail
Abraham een reportage over Essen. De wandelvertelling Turfje in het
Fluisterbos, de aankondiging van de musical (N)iemandsland, de
mannen van Keldertrapken en hun Zwembad For Life en
despoorwegloods kwamen aan bod.

Foto: Burgemeester Gaston Van Tichelt en directeur Philippe De
Backer van Kempens Landschap in de rangeerloods.
‘In de Buurt’ op ATV , elke weekdag tussen 10.00 uur en 12.30 uur
en tussen 14.00 uur en 18.30 uur.

Essen zoekt honderden vrijwilligers voor Musical (N)iemandsland
In 2018 herdenkt de wereld het einde van de Eerste Wereldoorlog. Ook
Essen bleef 100 jaar geleden niet gespaard. De beruchte 'doodendraad'
waarmee de Duitse bezetter Essen afsneed maakte diepe littekens in het
landschap en in het het alledaagse leven. Met een groots opgezette musical
wil Essen deze opmerkelijke periode in herinnering brengen.
Voor het project (N)iemandsland willen zij samenwerken met honderden
vrijwilligers die zowel voor als achter de schermen hun handen uit de
mouwen kunnen steken. VZW KobiE is

op zoek naar acteurs, dansers, decorbouwers, technici, naaiclubs, opruimers,
cateraars, parkeerwachters, toezichters, begeleiders …
Iedereen is welkom op een infoavond op dinsdag 9 januari 2018, om 19.30
uur in GC zaal Rex (Spoorwegstraat 11). Tijdens dit ‘startmoment’ wordt het
project volledig toegelicht, worden er al enkele details van het verhaal
‘verklapt’ en krijgt iedereen een duidelijk beeld van de functies die ze als
vrijwilliger kunnen opnemen binnen dit project.
Kan je niet wachten? Schrijf je in voor de (N)iemandsland-nieuwsbrief.

